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Al bilve

Alle mennesker har en kslvandsst be pågodtog ondt - lra livets sejads - morild
- vraggods - sklm og tang og meget
I slille nat jeq skuår ud

på kolvandsslribens blanke skrud

illden inallens dis går

ned

som svandl den borl tilevighed.

oen er som et tilfæld gl liv,
der svinder bort som tidslordriv
hvor rninder låger sagle bort
- €l sådant liv må Iøles kon.

llank€n s€r jeg Lrveirstid
hvor striben strsks blir'gråog hvld
og viskes bon af bolgebrus al regn og haglog slormo's s!s.
Når sådanl liv gårlrygt ihavn

med mindelser om suk og savn
da kan om delle siges sligl
ej idel lykke - dog så rigl.

FR "SPOREN"

Sct. Georgs Gildeme i Frederikssund

GILDETS
SPEJDER.

KONTAKT
lScl. Georg nr.4/1992 kan læses en
ariikel om spejderkonlakl. Jeg vil gerne
her uddybe den dl m.h.p. ai gve GL
nogle lrumlkorl i hænde ulbrug igildels

lmernalionalt:
Både iPolen og Gambia indgårspejde.
kontakt som el nalurllql led, bådeiordivi

også skal arbejde med disse land€s
speldere, men også loldldel e. nalulligt
al inddraqe vore egne speldere imuligt
Vedr. Polen skalies endvlder€ heniede

lS adikel iScl.

Georg. Den oplordrerinteresserede g der
til ai me de s g. Al ståne twinning med el

polsk"g de" alvoksen-speidereerselviolgelg nogelal en udfordrinq, men jeg er
overbevisi orn, al det vil blive ulfollgl
spændende og berigende. Del vil holl
slkke[ også medlore en åbn]ng 1l vore
egne loka e speldere og nyl lv igildel, 'og
dermed også medlemslilgang.

Natlonalt:
Landsgildets samarbejde med Danske

spejderes Fællesråd (DSF) lungeter
upåklagellgi. Vi havde DSF' nyeiornrand,
K rslen N elsen, medtil2. LGR_msde den
2912. Aør haude vi en utrolg lrugtbar
debal, som egenllig handledeorn gllderne
og det inl€rnalionale. Meget hurtlgl kon_
slalerede vi, al Danmark absolut kke er
lsrendei IFOFSAG m.h.l. spejdelkonlakl.
2

:' -,i.t..:. som vi nu
.ed vore
a:
=_:'3
hand I ngsp:_:'.
gildebrc.fe -:- . .' ..! å € sammen
voksne, !e' 1' :::.e iår valgt
.: :.'1ed også
spejder ce: .'-.
gjldeide;,.-. s:_ ,.: -å. Derfor er
del nalui !: = :: -:-: :- : oebrcr som
område. l,Ie. ce:

er

iuid ga^g

--

Lokali:
Vedr. e..-: -.. '.-=:'earbejde og
repræse.:a:.- ::_ :: :'Jpperåd og
_. :e1 lmin artikel
slyre se s(: -.:: .: -:
i Scl. Gec'g ::_ ::--i sleds nævnle
_:': : -: :.=:etbeskrevel
"vikariisle"
her i llrp- s ::: _:-: :' .o om at iå
lnleressere.. J ::: ::_..;;crlPålislen
rned tlJ.og.3::: :.. :::,æfte erlangt
de Jlesle ! :.:_;: -: . .'.revenl be_

I .:;:_: :_. .: dene Punkt
Derior deiie ':: : .': del med

skedne og

onrfang.

opmærksomheden På

Tvædimod e'! .å ::: _='-:ste en
ssrgelig ågtef,a_:e'_: :: .el1e vglg€

.l : :.- : al agitele i
t: orde i
gildehalle. (i.€<s.: - - S::.3eo.g)elLeI
1il 6t glldemoce. F'-'. '. -:e.. al Iå en
aflae med ei p3': :::'3:-: cm at de
lederkredsen

gidel, ad ece'.-. ':--.

ie '--'s::
En måske lle. ne_ ..j !=senllig
håndsrækning kai ogsåræ'e :.æ plil al
iormidle salg alLodsei e.€ e:s.€,dellul.
D€rvllblive reklamerer S". Gec,3 nr.5
og 6 ior gijdernes hjæ P 1 al b s:å med
melder sig som

salgetaf Spejderiu {blotlilorl€cternq, så
GL kan være beredl).

Spejde*ontakl og medlernslilgang ho
rer uloseligl sammen. Uden spejderkon_
lakl - ingentilgang.Og udentilgang vlsner

Lad rnig llslul understrege, at
spelderkonlakl, lnleriallonall arbejde og
medlemsl gang kun ernogle alde mange

spærdende ernner, der skal drolies på

g -ie.lesterstævnet.

og lysore ior andre bødre.

Gi:denreslerstævne1 handler ikke om
para;'a;1€rog aistemnlnger. Det handlår

uce r(kende om gensidig inspiralion
d ebevæg €lsens ,nø rsteljenere"

..a'c:g

G.c sorir.rer - og

lu16 -og a le de mange andrsting lettere

på gensyn iEsbielg.

NiCI§, LGM

Vi bor nok alholde os lra - det gælder
ikke mindst brodre i min aldersgruppe ved hver ei lejlighed, at komm6 med en
"lølletpegefinger,, n& en lills ling "smutler 6ller kksor". Frloslra al blive
"Karl
Smarte og Bedrevidere" ved del mindsle
fejlskon, og sl6ks hakke ned på de på,
gældende der udlorer et abejde lor andre.

TOLERANCE
ELLER
NTOLERANCE
Skyd ikke på pianisten - saqde de

g:_ .3- cgravero -og andrekanogså aJ
oJ: s :edelsamme, nårviogsåindenlor
g .e..e 1rælier - som regel - ubevidst

'!

:a- ved oplagelsen lovet, at msde

n'a.ce. med ægte brodersind. Dette er
3;så .em1, når vi sidder i leslligt og
i3--erai gi lag e er en gildehal- men

g._.es lt

under en diskussion, hvor

:e..9-or blverlrukkei
i

{le.

g

skarpt op, og kri-

»slreTe« end hvad der svarer lil

c-.rsrCealer. Viharnelopima(småneds

g cei.g

ny

eller g€nvalgl mange
leaeisesposter, udvalgsposler og andre
;crs ide okale gider.
D sse brodre - som v har va gl ilillld lil,
ai de ellerbedste ovnevll!dfsredei dem
på agte
"embede" svarendet l, hvad Sct.

Georgs symbolel er udlryk ior, har be-

rell gei krav på a le brodrenes slolle. De
påiagersigo,tes dsomtogridskrævende

-irivii

g! iob {o r al gs re

o

ildehaller, m6der,

Del er klart, at ikke alle brødre kan gå
akli\,.tind {or do lorskallige opgavers losning. Og det er hel sikkort, at aite
"SUPERI,ÆNDENE", der er lejlri, ikke
slår i kø ior al løse de mange opgaver i
gildearbejdel, gildehall6r, møder, tura og

udvalgsarbejde al mange aner årsl
igennem, Det erfor nemllor "forhenværende« at komme mod bemærkningor
om, at "sådan gjorde vi ikke i min elle!.
lorgængerens lid.
HUSK:

Atden, derudtørernoget,også gørtejt.
At den, der ikke udfører noget, ingen

fejlgør.
Al d€t€rbedroat udløre nogetogaf og
tilleile,
€nd jkk6atudlø.e nogetog ingen leitat
gøte-

Vis din anerkendelse overlor brodre,
der gor el abejde med el venligt ord
engang ime em, og vent ikke tiln€krolo,
gen - da er der lor senll
H.O. Nulep
FIa "INFORMATION & DEBAT.
Sct- ceorys Gilderne i Kolding

Som tidllgere meddelt alholdes

GILDEMESTERSTÆVNE
92
lørdag - søndag den 26. - 27. septe.nber 92
på Esbjerg Kursus- og Konferenc€ Center
.13.30
og slut sondag kl. 14.00.
med start lørdag kl,

Sa-:::.::': :: :^.:t

Mulighed lor irokosl lordag inden stad
kl. 12.00 - 13.00 og efler s ut kl. 14.00'
15.00.

Pris kr. 600,- incl. slævn€gebyr, oveF
natning, middag lsrdagallen, rnorg€nmao
søndåg sami div. kalfe^he server nger.
Frckosl lsrdag og/eller sondag koste.
yderligere kr 100,- pr.9ang.
Tilmeldingsblankel og tiisl lremsendes
m€d "lnlormalion lor Gilde edelseI,,.
[,4ang s aklue lle em fer vi] blivs beh a.ilel på Gildemesierslævf et.
Nogle emner vil b ve behaid el sci'
orienlering i plenlrn rned muighed icl
spo rgsmål / d ebat. Andre emner vl b,ve
tagelopsom "mini-seminarel<., som man
på iorhånd har tllmedt sig.
Mini-seminar€rne vil havs iolgende

1. Medlemskab
Hvodan rår vi nye rnedlemmer?
Hvodån rtu videm tilal blive?
Hvordan Iårviyngre med g debevæg'
2, Synliggørelse at Gildebevægel-

a.

iita"t"t"t

I

samlundet om-

.

c .. e:: ::.'_:!E:andelendled€lse

4. Kursusvirksomhed
a: ivlken arl har

g

l:. {.::-':_::l
:ec'r:'e ::-:,':'

<-rsiJsaklivilol?

5. Spejderkontakl

H,c'.?_

:.__:-'!-:s

Handl ngsp anen

6. Gilde;nes politiske ståsted
C i:l "å c::å:: s:._:-a €1 s de 4-511

lJed hersir: !: ,.! P.illiske må vi
værc nedbc.gete. Cer ikke alene
lyldet vor pleds i t i/ærelsen bedst
muligl, nen agså laler et medansvat
fot losningen al de Poiiliske sait
fundsspørysmåL det præger vot lid,

og san

fiå

angå as

a

e.

Hver doltåger iGM.siævnet vl Iå lejlig'
h€d iil al dellage i2 af seminarerne eller
egetonske, som angives ved tilmeld ng.
Emnersom herudovervil blivobehandlet

sen
Ekstern PB.

I

Handllngsplanervedr.Gambia, Polen

& Spejderarbeide, Gildebevægelsens 60

å.s

-.

C.:!s

æ--.. Spejdernes Fællesråd, Sct.
Fo-aen, LGT iHolstebro 1S93,

':': -.e se med gildemeslerstævnel
::-:,eaihcidlgildehal(ufolpliglend€
^!. !r,2di1onell lidsp!nkt saml
:a.

,

=:. r::: l--lgi

:_:: '.'

i:"::-.- -, s

! deriesleren ikke selv kan
e:r1an velkommen lilal sende el

::::::
:-..: :.. sesrnedlem e lerrepræsentanl
.:.:
:::,
, .::: :o/ cs alie sammen og lor vor
::. =:. se er at llest mulige (helst alle!)
. s:r ktsrstadsgilderogprovlncialer
: ::.
.. .::-æsenteret på d€xe hvert andet år
: _:::e slævne, hvor vi u,orbindefde,
-:.: .l..pbyggendeogkammerat igl kan
_::'.'-o h nand6n og udvike vor bevæ'

Med gildehilsen
K rsien H€c1or

Vlce andsg ldemester

§

BARNET
Som bekendl valgie LGL at sloppe

onrlang vilder glves mu_
kke-slruklureret samvær og

:. s er del primæd gildemeslre
_:: j 3€s1il a1 dellage id€rleslævne,

.

RED
sam arbejde m ed Red Barnet umiddslban
eller nt1år, da vi ikke -trods mangeiorsog

iormåede at opnå en s:kker og blivende
kontakl med organisalionen. Detvar med
slor beklage se, atdetle

sk dlblevlaget,

lordi 9 ildebevægelsen og Red Bamet på
mange væsenllige områder har et inler-

1. mairs lo od Poul Erik H. Pelersen
jobbel som konrakichef iDDS lor at blive
afde ingsleder i R€d Barnol.
Poul Erikk6nderderlorproblemslillingen
har kontaklet mig

tabegge sider,og han

lor al lorsøge al skabe konlaklen

og
genoptage samarbejdel. Vi har loreløbig
allal\ el nøde 2214lot e^ nærmere drøt

Enlorste mu ghed for al komme igang
ig6n kan blive EF-valget 2. juni. Ved sidsle valg prcv€de vinoget llgnende. Dengang var der p-9.a. den daværende dår"
lige kornmunikalion og mangellulde styringiraRed Barnels ledelse noglesteder,
hvorder gik mindre godt. 0e ll€sto steder
klarede gilderne dog vanskelighederne
ganskeiot. Desværrovar Red Barnel rel
libageholdende med PB bagelier.
Nu er slyringen lagl i hænderne på en
person,somvikenderogkan havetillidtil.
Derlorkan jeg kun anbelaleinleresserede

i at arbelde sammen mod Red
Barners lokalkom l.er(mig bskendl harvi

glder

laklisk rel så mange gbr. slddend€

i

lokalkomiteorne rundt i landeDMed gildehilsen
Niels, LGM

GILDE.
JLtsILÆLII\iI

t993
lScl. GeorS mai I992 g ves ei fofe cb e
beskrivelse af de aktivteler. derio.esås
fra Landsgildels side 1Ll alholde,se ior
blndelse nred vorl jub æu.i.

Viskalhergiveen uddybn.g al v:sse ai

Spejderbylob
at.le. båi€ fcf. .ie se
og lcrb .ie se rec
gennernloresen holdestæikcrraktl ce
stedlige spelderledere. Dei er nck rc.lDer er Ustlgt,

med p an æ9, nger

vend gl, al denne konlakl €lableres .nec

spejderkorpsene på både dlvisons' og
på gruppeplan.

Det har været dl beskæmmende lor
landsgilde edelsens repræs6nlanler
konlaktLrdvalgel iil spejderkorpsene al
må1te høre, hv ketomdomme gl deatrangernenter har (selv om jeg lror, al dett€
då ige ryer uberetlget). Provar medv rke
til, aidetle ananoemenr aiholdes påspeid€rnes præm sser uden a1iænke så me
get på, hvordan det var, da I selv var

Del er mået, al den drelebcg cer er
omlalt sct. Georg ska kJnne uc everes
ved gildemesteisiævnel seole.roer Så
6

:.ce, :^ 3... å.3 vrnter
.:^ æ!_ _: a:?r9eldet.

lrl den vldere

Placerjng ai byiøbet

! n e::":i: s{ atbyiobelbcralhodes
iå.e... :.rve byerne, hvorderer
a e:e:: -..:es(ef ordag lormiddag.
le: !r" <.e rc3er om der blver lidi
r=:gse .r'er ce..e dag. Formåiet er
. a. ei s::...ra{i v leterne skå være
synLige 'c.' esi .: ge mennesker. Del
påce

€: nai;r gr' s -3.ve.d gl a! s kre

sg

icovenc ae i åce ser cg opbakning hos
pc 1 og icrri:: e .y.d !heder.

Prov også at ia e med hande.ssiandsioren nsen e ler oadeforenlrOen onr ar
rangemeniel. Del kunne io være, at de
handlende er nteresseret atlave særliOt
handelsliltag idagens anledn ng. Det nå
lorventes, ar vj med et grundigt, forudgå'

ende PR'arbejde kan trække ekstra
nrangeio kpågadendennedag. V skailer
kunderne frem tll jorr€h ngerne, og Jor.
retnin§ef n-. spo.screr vorl arangenrenl!
Del er k(e r-ru glcertratalbesiemnre,
: .v'ke by€rl oka ieler et by ob skal ar
:angeies le' rå v sede prov ic alerne

cg islr(1er:e .iage fsreiroi€n pe"

oS

i(].-. -:-e ned g ideme, hvor bylobene
.12 :'_:.es. Del er voroplaltelse, at et

..:! 1(eKa,liår række lg rrelse og
::':{:.. ed et m ndrede lagergrundlag
e-: 2:l spejdere. Op ad ideLiagedaler
:.. -æsien kun »afslurningspladsens«
sr

§1o

ir,

:---.,:

se, d€r sælter begrænsningen.

. ! I li provincia

erne iremskalie lisler

"a <crpsene med deresenheders place- ng cg gruppeledernes adresser.

Piovin'

c a erne lllser, al ingen grupper glemmes
i arrangemenrel. Vi har i konlakt!dvalgel

være sp!r91, om g ldeme vil betale bu'
stranspod lor ldenbys deilagelso i et
bylsb, hvilkel6r afslåei. (Men vivil selv'
lo gelig ikke modsæfl€ os lokale beslut'
nlnger i anden retning).

Atsluln ingsreceptionen

Io

reslås hoLdt

på rådhusel, i en restaurant eller modelokale, d€r llgger nær den pladst hvor
bylsbel alslutles. En kirkekrypl eller el
menlg hedslokale vil også være veleg nel.
Sorg Ior aila 6 om og med stedet i god I d.

Også på detle iell skuile dolvæ16 rnu gl
a1 skalle sponsorer
udgillerne.

I

g det skalhave uddelt penge e er
gaver idagens anledn ng bordetloregå
Hvis

ved receplionen. Eventuelle tilbagevendende uddeiingerkunne jol ytlest denne
lejlighed al hensyn li PR-værd en.

Præmiering
Vi har hsrl krtikken ai vorl oprindelige
forslaqomkonlanlpræmierinall speiderenhederne alene lor at de tage, og vi skål
kke lorsoge al "pådule. nog e gilder
nog€t idenne retning,
Tankenvar, atvilvibenytlevortiubilæum

pædagogisk princip: noget tor noget. Altså heli i spejderånden.

Take lt or leave lt!
Vævaier tilat sy på unilormen en "in"
hos spelderne, hvorlor el vrevat lil hver
spejder med von lubilæumslogo vil indgå

En anden måleslok ior præmiering, vi
gerne ser anvendl, er honorering Iorllesi

mulig6 gæsiedellagere

i

palruljerne.

Byløbet erslaller et spejd€r ior en dag
arrangemenl. Skal denne ide lslges, §kal
spejderoplevelsen gerne sælge lil riglig
mange ikko-speidsre, både born og
voksne. Spejderne bor moliveres lil at
invilere kammerater med lil lobel. Hvordan skabes denne molivalion? ldeer ud'
bedes her i lmpuls. Snaresl.
Et så synligtårrangem€nl som delle kan
Ior speiderne måske ogsåanvendes som

akkvlsitlonlornye ledere (el eraf gild6rne
ior nye glidebrodre). Tilbagevendende
ud{ordrlnger,or begge parlerl

Gildehalog festalten
Dislflkls- og sladsgilderne bsr snaresl
påbegynde at arrangere denne gilde in'
lerneiesl. Der skalbl.a. træfles altale om
lokaer, servering og e'r1. underholdning/
Vi loreslår, ar der atle steder indledes
med åben gldehalsondag den 25. april
1993 kl. 17. G dehallen holdes åben ål
hensyn lild6 indbudle æglelæller. Elrer
landsgide edelsens op{atieise kan gildebrødre (m/k) godl id€n åbne gildehal
danne kæde og allægge gildeløilet. Oer
bor derimod ikko i d6nne gildehal være

ni;d gaveregnlilspelderne, kunnevi

indsællelse at ny ledelse, hvilk6iogsåvil

ge så godl anvende spejdernes opbaknr.g ai ar.angementet som måleslok ror
vcr icniaiie uddeling. Baden Powell
k!nne sårxænd ikke have lavei et bedre

væro uaktuelt, 4j ersom dislrikls- og

1 I

en

stadsgild 6ledelserne på del pågældende
tidsplrnkl endnu ikke ervalgt. De enkehe
gilder må allså selv på andre tidspu nkler

alholde gildehaller med indsællelse al

3 andre grupper med lølgende

spørqsmål:
Eller den åbne gildehal ioreslås vandrehal, og kl. 18.30 kan vi så gålil bords
over hele landel.

Der vil bliv6 udsendl en hils€n ,ra
landsgildemesteren og €n sang lil
Jestalienon, hvis om,ang i ovrigl hell vil
blive overladt lll det lokale iniiialiv, lem'
perameni og økonomi.
Landsgild€ledolsen
Svend ErikJensen, VLGS

SAMMEN.
FATNING AF
GRUPPE.
ARBEJDE PA
LIS.ST.flVNET.

detaljet

Vi vil

il

en

gene have

an arrangenentet (

enne,

ser/ering, u ds nykn ing n.n. ).
5. Vivilbede jerkonme ned lorslag til et
Felbwship affangenent ( enkolt gilde disttikt / stad . provincial)Vores ranke med detle har væråt, at vi
prove at sa m m6nlatl6 basvar6ls€rn€,
og demæst bringe detle ilMPULs, således al alle læserne af bladet e r oienierel
orn, hvad man bLandtandetgernevil have
mul:ghed Ior at arbeide med på del inviLle

Besvareiserne aisporcsmål 4og 5viste
å1 mai gerne vil ålholde aranqemenrer med internaiionall isæ1. Det
lremg i( også, ai m an 9e rns vil koncenlrere

lyde gi,

sg onr el land ad gangen, med mulighed
lor ål engaOere gcde loredragsholdere,
derpåenspæ.dendeog engagerel måde
kan iorlælie om del pågældende land,
dets kLrltur, nalur, nlrastruktur osv, En
anden ide er a1 iå nogle ira landel tilat
præsentere dels musik og eveniuelle

lilal

(Landsgildeis lnternalionale Slævne)

specielle danse. Naturlgvis skalder

På dei nyllgt a,hodte LIS-STÆVNE

give koLoril også være ldsmykning og
mad, der passer lll ern ne1, men dexe må

havde visat dellagerne i6 grupper med
10 peEoner i hver. Disse grupper havde

vi bedt om al arbelde med,olgende
sporgsmålr
3 grupper mgd iolqende sporqsmål:
1, Kon med

jerc' nening on, hvoiot

det intenationale gildearbejde fungerer/

2. Redeg7r lat hvordan lnener
ønskesluatbnen er, hvis det internatio nale g ildeatbejd

e s kal lykke s.

3- Hvardan kan vi lomidle bedre PRuden al vore ned-gildebødrc
8

4. Vi boder on ide'oplæg

international gildeahen-

blivertæ e

ikke være del primære.

Der kom ha en ai grupperne Jorslag
lrem om, ål man i€lgllde som gr!ppear-

bejde kunne give de enkete grupper 1l
opgave at soge oplysn nger om gildear'
bejde i hver slt and. EIterhånden som
grupperne lår svar llbage, skal de ar

rangere en afr€n med "deres" and
som emne. om mu .,clmåske rnedbesog
ft adelpågæ dende aids giidebevægelse.

Llan kan ved er sådant grlppearbeide
også lorestille slg, al d€l udvkler sig lil
Twinning og hermed venskab pålværs al

grænserne, hv ker neiop er.ogetatdetvi
efleny§e.,somenCe aidet nlernaiionate
gil.iearbetde.
Eno€ilg

1_år

man også muiighedtorlilen

såiar aften, at benytte de muiigheder vi
i,å. lndenlor vores egen kreds ved, al
hsre noget om a&ejdet med cambia.
Polen og inlormalioner om det inlemaliona e glldearbejde iøvrigt, her kan der
nækkes på Gambia Projekret, Pll,,4 og tS.
Spørgsmål 1,2 og 3 er nok tidt vanskellgere at sammeffalte, da det var en
megel bred vllle, der kom,rem veddisse
besvarelser. [,,len een ling kom dog ktart
lil ldlryk, og detvar enigh€den om, at det
er uhyre vigt gl at hvertgide udpegereen
beslemr person de, sh3lvære ansvarirg
Ior varetagelsen ai q dets internålronate
arbejde. Der var også en enkell gruppe,
derioreslog et laug islede or en ehkelt
person. Mei enigheden var d€r om vigligheden af, atder væ qes en person rilal
være ansvarllg lor deil€ ornråde.
oet kom ogsålrem, al detvitlevære ra{
med en målsæhing af, hvad der er jnternalionalt abeide, og hvad der{orven.

Der var også enlghed om, at del er
viglgt, al så mange som mutiql får mulighed lor at deltage ide lorskettge inlernalionale stævner og træ1, for på denne
måde ar blive inspireret til at arbeide videre
derhjemme. [4en der var også enighed
om, aldenn€ m!lighedlorm ndskes m€gei grundei de slore udgifler, der er lor-

bundet med dellagelsen. Vi bor være
opmærksomme på d sse probtemer, oq
så vidl del er os muligl al påvirko afiangcrerne 1l evenluell at have itere prisklasser ior overnarn ng, ål d€t ikk€ skal
væreobLigatorlsk atdellage ta e måttider.
Hvis vlkån gsre det billlgere, erdersjsr.e

mulghed ior at llere og også yigre

gildebrodre dellager. DeIe vil vi naturtiovis være opmærksomme på, når vi sk;t
affangere Nordisk Slævne i Fåborg i 1 996.

Nogen m6nle, det var bedre, hvis det
internålionale g ldearbeds toreg k rundl
om ide enlelte qilder, med d6l man der
iolte lor al engagere sig i, således at der

ikke skulle ligge handteplarer fra

landsgildeled€lsens slde. Dog var man
oprnærksom på, at delle nok allerede
ioregår rundt om ide enkelle gitder. Det
vllle dog nok være en sod ide med tidt
samordning, og som et minim!m vi[6det
være rarl, hvis IIJ var orienleret om, hvad

der loregår rundt om i land€t. på den
måde var der også en mulighed lor al
ko-ord neredelle arbeldetidt mere, og på
d6n måde måshe lå sto e og mere svni,ge resullater. Under ,remtægqetsen åt
dette kom detlrem, atdeliesie havde den
opiailelse, at mange gitdebrødre megei
ger e vilengageres renl praklisk istedel
lor bare ai blive oplordret lil at betal€ sig
ira det inlernanonate engagement, oq
delle bor vi da, sammen med a[€ d;

andrs tanler, der kom tr6m vær€ opmærlsomme på, og se al ,å taget op
debåt.

ll

Det blev ogsåfremhævel, at det erviqUgt lor at synliggøre det int€rnationaie

arbejde, al alle der aihold€r fidi slørre
år.angementer med intemalionalt islæl
husker at ollenllggors det, ikke kun id€
lokå16blade, men oqså rSct. c6org, hvor

dei nok ville væreqavnhgt, hvLs vihavde
en speciel rubrik trl sloflet om d6t interDer kom også {orslag lrem om, at de
personer, der €r udDegei i de enk€lle
grlder på d slflkts. :lter provinciatptan
kunne uda,bejde6n de'bank m6d oDtæ6
hl internat onat€ anangemenl€r. Liqele:
des blev delioreslAet, at man iall6 gitdor

der har
noget på hlene, har en mulighed ior atlå
ordet, og hermed nalurligvis også den
har "gildels kvaner", hvor alle

inlernallonale medarbejder, som også
skullo have5 min. Sct. Georg 1 gang om

årel.
Som I kan se, ligger der mang€ lanker
rundt om os hos de inlornationall inleF
ess€red€ gildebrodre, så kære læsere,
givCem dog enchanceloral lsrenogetal
der ud i llvet.
Hanne lirorberg
IS

FOLKEKIRKEN
OG DET
MODERNE
MENNESKE
-Et stadig stigende antal nennesker
nelder sig i disse år ud af talke4rken Lden al den gtund at soge kontakt med
andrc rc\iqio sr betanede trosrchinger.

Ttotdu, at baggrunden et den tekniske
udvikling og dens natuwidenskabelige
fo*laring på verdens-billedet ? Et del et

synpton På nyvutdeingerne af den

religiose rænkning, eller er det slet og tet
natetialistiske livssyn, der slå igennem ?"

Hversondag ringes der til gLrdsljen esle

tamer€end2000kirkerherilandet-kun
el parprocental de danskele som belalsr
Xnkeskal, rcagererpå klokkerne og går i
kirke. Op lgennem 7oerne og 80ern€ var

!dmeldelsesprocenlen i Folkekirken s1i
gende samtidig med at dåbslall€no viste
ialdende le nd ens ' dog meddet iile posr
live 1ræk, al der iVesllylland bev dobl
lorholdsvis llere bo rn end ide slore byer.
Derimod var anlalel ai kirke go vielser i
10

del sidsle ådi slgende - ikke loldi del
behoveral have nogetn ed aktiv Krislendom at gsre, men det harværel en lradllion, og op gennenr 80erne blev dan§kerne mere lradilionssøgende.
Hvad erdabaggrunden ior, atså rnange
s gerfarvelllLFo keklrken - melder sig ud
eLLerbliverståendesom passivl rnedlem?
Den erdoq eliers så rummeiig, hal plads

lil mangeleoloqiskeiorgrenlngersåsorn
lndre Mlss on, Gru ndlviglanisme og hvad
de eilers kadersig.

Erdenlekn ske udvikl ng og dens naiurvidenskabelige iorklaring på verdensbil'
edel sky d ifrafaldei?
Måske nok ior en dels vedkosrmends.
Allerede da Dalwln 1859 kemsatie sine

ieorier om "Arternes oprlnd€lse", blev
derrokketved m anges Gudsoplatle lse. I
dag accelererer den lekniske udvikling
voldsornl - vi 1år llere og l ere hojlLrddannede specialisler

-

vi kan loretag e dybtg å-

ende indgreb i naluren med genspLeis"
ning, vl kan iiemsl e reagensglasborn,
og vikan ho de rnennesker i lve, indl lvi
kan indoperere deres organer i mere le
vedygtge ind vider - man må uvægenigi

sliie spsrgsmålet,

orn

speclallslerne hardellornodne engagemeni i eliske og rnenneskelge værdier.
En kendsgerning er del, a1 mange har
sværl med atlorlige alle disse {remskrldt
med en Krislenlro'de ilnder kke svar i
Folkekirken, som i det slore og he16lor
holder sig passiv 1 udvik ngen.

El storre fralald må nok ses som el
symplom påden krit ske vurdering ajden
reLgicse iænkning, som har Iundel sted
disse år, og som hænger sarnmen rned
vort ændrede livssYn.
Fo kekirken
i masser a, årværet en

h

al mange denlilelsglvende laklorer id€l

danske samlund -ordel idenlitet har h€r

ar gore n"ed cet. son er uforanderlig på
lrods af ydre onsk i:e ser. Der var mange

åncre ienl teisglvencie jaklorer såscm
iamliesJlkturen - bopælen - moralen

o.s.v. - de havd€ olte en rellgios begrunie,se cg dannede gru0dlaget lor sam-

skes centreren om slg selv og sin egen
lilleveden -del gælderpenge og positlon
{remfor menn€skelige værdler, og det
ansvar, som lidiiger€ var en lorpligtelse
overlor ens nærme§ie og overlor det
samiund,som vi lev€r i, Iorllygtig€s - man
er sig selv nok.

nneske - der udkæmpes kriqe

Min konklusion på spørgsmålene er, at
udm€ldelserne i Folkeki*en har mange
årsager - også llere end her er nævnl,
men nogettyder på, at udvikling€n erved
al vende, at holdningen til Folkekirken er

overat på jorden med slone og støre

ved al skille såmlidg med, ai mange

grusomhed'og mereogmere rallinerede

r er åbne lor problemern e og
ved ai involvere borne'og ufgdomskor
eller orkestre i gudstjeneslen eller som
nogel nyt at holde lemagudsijenesler
lorssgerds al nå ud lilen breder€ kreds.

lde sldsl€ 2 ådler har der været opbrud
oglrlgsre selradisselorsåu{orandenige
norr.er. Krisl.ndomnrens leveregler i de

10bld slår lkke som retningsllnierlor det
modern e

me

våben'volden ilorerer sorn aldrig Iør, der
eringen respektforandres livog ejondom
- mange lever i angsl lor Iremtidlge
Flvad kan Fo kekirkeng veos?Hvordan
lorho der den s g? Spsrger mangsal nut dens rod ose mennesker - Folkekirken
iso erersig -den leverlkke med ihverdagen - rnange præstervirkersom eilevnJra

autorilelslrolid, som n ulidsm enneskel
har Ijernet slg fra - det er nogle al de

C

e n

argrmenier, man olle har hort, og som

har iod til lrafald blandl Folkeki €ns
s1årsporgsmålel, omdetslelog
ret erdet maler a isliske ivssyn, som slår
TLLbage

yng re præsle

(iddercvar af Ttine Enevalden,

OM FOR.
PLIGTBLSE
Forpliglelse er del, som omdannerloltet,
du h givel

lllvlftelghed.

Von sarnfund slyres ralionelt- derlages
mere hensyn I I okonom sk gevrnst end 1ll

Det er ordene, som iaerirejdlgl

mennesker og nalur.

Og handlng laler hojere end ord.

I

skolen er

domsunderv sn iige n blevet krat
l at reduceret - morgenbon og salmesang
erCer kke megettilbage ai-lravleforæ dre magter ikke at d at engagere sig jor
dyct j sporgsmålene - resLrllatet er, al
Krisre

1- Sct.

Geotgs Gilde i Vibary)

n

bsrr og unges forhoci iil Folkekirken
urndgåelqt blver negalivt eller lkkeeksislerexde og samlidg oplever de og
over(agerseiv de1 xraler al s!lske menne-

D€t er al skabe lid, hvor den ikk€ iindes,
at gøre lingene lgen og igen og igen,
år eller år eiler år.
Fbrpllglelse er det stol, du besrår af,

krallen tilat ændre lingenes overilade.
Den daglige sejr overdln skepsis.
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FRU GUDS STOBE LYGTE
Digte al Crcte Ffiis

KAKTUSBLOMSTEN
De gav mig en gammel Kaklus,
- sae selv, det varnooel Bras -

En Mo.9en skr6gjeg: Næh nu er det nokl
Nu skal du min Tro smides udl . .
- Mil Hjet16 slog Kraftsp ng al luner Choki

den havde staaet ned€ ien Keelder
og såa ud. gudladerbevaB den var grcngraa og lalmet og ironnel
og saa €venlyr ig sur,
al den aldris havd€laael Blomsle.;
del var imod dens Nalur:
de sae, jeg maal1e belave
mig paa, al den iyldle oq , slak;
mån lor mig vardellrods alt en Gave,
saa jeg saeiHjertelig lakl

lor min Kaklus bar nye Skud.
Den gemteen BlomsterknopdybtisitSkød,
gron ar Haab $oddon vigtig og sejg,
netop nu, hvor min Hævnio rst krævede Dod,

lordi man haanede mig.
I',4-cn del er Naturens Under,
ai Trcen slaar Hadet !d.

iordivoreL'rnerbunder
iTovlrækket Diævelen . G!d.

Jeg gik hjem med min gamle Kaktus
og saa paa min Vind!'eskarrn,

der var sprænglyldt med Grokrali

og

som en virksom og velpasser Farm,
og jeg saa paadel gamle og lrsnnede Vras
og iolle mig ul pasi
m€n saa 1og jeg en vild Beslutn ns
gavden den bedsle P ads;
og saa mumledejeg ldet §lillei
Nu erder mit Haab og min Tro,
atdu ladervæi med atdr le:
1or nu skaldu nemlig grol
og

Og saagavieg den gamlB Kaktus
Kærlighed, Omhu og Fred;
den var stkken 09 sLrr utihærmelig,
saa del kræved Taalmodighed.
D€tvar Synd al sige, den pyniede op,

d€tvarsnarere- ænlmod;
og hvad jeg Jik af haanlige G n lor m r Job,
kr' faa Sren tilatgræde Blodi
men jeg vldste,jeg blev belonnel,
Ior min Vilje barTroens KuørMen min Kaktus var grongraa og ironnet,
og Baa ud åldelss somfor.

Og nu slaar min gamle Kaktus
med en rodmende Bomsl isin Favn,
og en lrimmelslormende Lykke
har oplyldl el sugende Savn.
Af Form erden ren som en Lilj€,
og Duften, der er i rnil Hus,
er stærk som Champagnens Brus.
Og nu konrmer d6 driske Haanere

oghyldermnDygllghed,

'

do Lalterlighedens Beyaanere
ai D!mhed og Stædlghed.
Se, hardu en garn e Kaktls,
saa giv den bot Vand og Tro.
Det erfiods alt en levends Væksr.
der skalha Lov I lat qro,
Og er den end {almet og iroinet
og sl kken og p kken og sur,
saa vlldu maaske bliver lonnet
med €n Blomst al en vældig Nålur.
Men dyrk den nu ikkeior Hyldesrens Ord
og Blomsrer,ra Natre.es Flokl
ior naa. de haaner en levende Plaite, der
gror,
saa er dei vel latterligl nokl
te "3 Gilde NVT"
3. Sct. Aeorgs Cilde i Slagel.e

AT BLIVE

GAMMEL
At bive ganr.e er kln nogel andrc
bllver, mei p !Cse ig er dag er nran den
æ Cste manqe saminenhænge, f.eks.lil
fam €Jesler og på arbejdspladsenDel sker - lorekomrnerfra den €ne dag
lil den anden, du hopper en generation
bagud, du varjo uig igår - vardu ikke?
De gamle man rnoderog kommer isnak
med, talerlilen på en måde som om vier

ka sar'rme årgang. En dag kom ieg gå'

ende,lldl hurligt - varsom allid lldl sent på
den - (del €r måske Iordi mine bevæge_
lser er i slow-molion) - loran glk en !ng
mor, som så siger 1il sil barn "llyldig ldrså
den gamle dame kan komms iorbi" - jeg
slandsede op - så mig omkring'11el, der

varkun mig.Jeg indsådel varmig -såer
del man bor stoppe hehop, eller retlere lor ikk6 al generaliseie - slåndsede ieg
op, greb rnig selv iarmen. Næh, jeg varjo

ikkeung ængere, deisomjeg troede kun
skel€lorandre var nu skeilormig. En helt
ny situalion, 1række veiret dybl, se i oinene nu går du ind ien nY P.oces "den
modne ader,,, "de unse på 50" hunne
NejErna, delerkun atlale uden orn,d{r
er veo at blve gammel (og det sger jeg

lden koketler) lor del duer heler kke
iængere al ege med problemet.
Jeg kunne lo også lago diverse p ller,
creme, sl kone, få ansigl et slram met op
de r.gtig€,o der.

r

GoCl - oer må være nog e plusser ved
Cei 1 srand, det kan vel ikke værelabog
iora d,c€rmåvære noglel lægsgevinsler

lcr os

crkr.g

50?

Jeg lænker vid€re - der er bornebornene - dem elsker jes. Deres snak os
pludren, som jeg nikker genkendende iil
og huskerirada mine varsmå. Forikke at
lale om dsn glæde at ,å lo kllslrede
havregrynsarme om sin hals og et slort
hojlydl kys.
Nu b€hov€r jeg ingen slore princippor
e Leropdragelses m€loder. Den lid vihar
sammen er luld af lyst og nydelse. Det
iyder som om nu er h!n da lallende senlimsn1ål- nu rablerdelior hende -lænker
nogen s kkerl - og del gør del jo (rable,
men ungerne €r baro så dejlige.

[/an behøver h€ller kke at leve op li]
moden og mændenes krav, men slippe
desperalionen al de begyndend€ gråhår,
rynker og slap hud. lkke lade slålil, del er
ikke del jeg mener, men iindeslg selv, at
være god nok på egne præmisser, så
kommer skonheden lndefra. Jeg synes
jeg kan se del iansiglerne pådem derhar
accepterel del, jeg ser sksnhed komme
!d indelra og stråler varml ud rnod en.
Vlerer storskare på vejlnd iden lredie
aLder. Vihar level iendejlgtid, oplevede
ganske vist anden verdenskrig, men er
næslen blevet båret på en sky siden.
lngen arbejdsløshed, man kunne valgs
den uddanneLse man havde lysllil. Vihar
måske været børn lor ænge, atvi nu ikke

Ai I nde s g selv er nodvendlgt. Jeg er
begyndl al starle dagen m€d ål hilse mit
speilb lede med "Godmorqen, smukke«
og del er IolbloJlende så hurtigl vi er
blevel enige - spejlet og jeg - vi slgei til
hinanden ,vikan noget ' vivll nogel".
Jeg vildagodt lræde lidl tilbage og lade
de unge lylde, men ieg nægler at b ive

usynlig, en undskyldning lor mig selv
og den ald€rjeg nu harog ikk€ kan gør€
lor. Allernativel erlrods all atdø,

ogdeter
t3

der også mange der gsr - venn€r og

lanr e. Del

enes16 vl kan bruge del til er

al lå nogel ud al vorcs llv,

mensviharder.

Herslår mån så med en masse livserfang, sorn de yngre årgange slel ikke har
bruq ior. Det er den ron man llrå lide.
Sel!4o gelig vil vi helsl hav€ de unges
respekl og accepl, men lår man den ikke
må man bekrælieslg selv ial være nogel
værd, at blive gammelpå en ansiændig
og/eller sjov måde.
r

Al være "gråme eret.. på en arbeids-

plads, irygter lor aiskedigelse, eller ska
man overlade sin post til yngre kræJler,
sonr det så pænt hedder, eller skal man
b ve ved atklare en evenluellaller ggo-

relse, B ive anset som lorældet, gam,
meldags. uden botydnlng på manglende
lorkanl med liden. Ellerskalman håb€ på

al €ns viden, erlaring 09 nysgeffighed
eller al lær€ noget nyt vil udlose respekt
(det 6r bare svært når man lår alslag om
nye k!rser).
Tilbage lilspejlel . du er nogel, du kan
noget, du lever, er rask og lrisk, har ol
godt hjem, en mand og unger der elsker
djg -du bliver ho dl ai. A1så er llvelværd
al leve. Du har råd lilal gsre hvad du v ,
du harlidtil al dyrke d netirldslnteresser.
Du har dlne "gamle" venner iG ldel, vl

harnogel atværelællesom. Dererstadlg
brugfordig,såhvorerdetdogvldunder gl

[,{il mål e. al ældes rned ynde, ngen
klynkeri og selvmedlidenhedfra "3- GildeNYT"

3. Sct- ceorys cilde i Slagelse

LIDT OM
TROFASTHED
Trofaslhed og pligl kan lore tilen farlig
kombination, når begreberne lorer lil €n
aulorilær adIærd og blind lydighed. lvor
lravle lid, hvor del kniber ikke så lidr m€d
blol at nå del alleruigrigsle, så hænderdet
oIle, at vi komm6rtil at optræde ualmindelg trolose overior mennesker, som
havde ventei a, os, at vlvar nogle aidem,
de kunne regne med i en vanskeiig og

krilsk silualion,
Mange er blevet skuiiede, fordide fotte
sig sviglet, og vi sidder så tilbage med
smerten ved at have sviglel og m€d lanken på, ai påsamme mådevilder måske
komme elIidspunkl ivorl egel llv, hvordet
er os, som er de skul{ede og bilre, der
ssger ind i ensomheden, Iordr vi loler, at
man kke kan slole på nogen. Situationen
lkke blot llorhodet til mennesker. som
er i en oiebikkolig vanske ghed, men
også ilorhold lilde syge, de ældre og de
ensomrne. Her n),tler det så lidt med a le

vore forklaringer og undskyldnirger. De
duerikke, menv dnerkuf om, hvoroplagel
viallid er al os se vog all vorl egel. Tænk,
hvor olre i vorl llv .elop deni€ omialle
lroiaslhed harværet nred r alglædeos,
lænk på, hvad vi, k givel nelop af dem,
der kunne skubbe deres egettilsde og
give s g lid lil at tænke på og være noget

f6
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ANSVARLIGHED !
ANSTÆNDIGHED!
LOYALITET !
Begreber.e, soin e.næv.l denneover-

skf:t,erstore. -eg er ick nreget på llnie
nr€o rrange, nå.teg ic er,ierharværetel
væser: gl skred loplalle sen a!, hvo.når
de

r

erla e om ansvariigh€o/u ansvar gh€d,

ansrændrgh€d/uanstænd ghed ell€r
loya tet/illoyalilel iiorhold lilbarelor 10 år
Bredt set er vi danskere blevel m€re
egoisliske, og Ilere og Jlere spsrger i dag
sig selv, om han/hun skylder samlundet
noget? Detle sporgsrnål slilles vel m€d
lanker både på del nralerielle og på del
person lig e p an. E rvl ansvarllge eller oyal6
rnod samlundei. Kan virnogen grad godt
være!ansvar ige/illoya emodosselve ler
Vl har f.eks. oplevei, oirere lde senere
at6nkeltpersoner e er grupperskju es
I Danmark. På nærl hold har vi gruppen al
palæsl nensere soflr med megen virak
"blev" iDanmarkved hlælp al en gruppe
rnennesker, som givelvls hjalp ud ,ra en
æglemedmenneskeligovebevisnrng om,
ai det, de gjorde, vår både ansvarligt og
egenllig også anslændigl; men overfor
samiundet,og delviljosig€ os alle bredl,
kommer det lel lil al ligne en i hved lald
loyal og måske endda iidl egolstisk
handling,som pålænge.€sigl rkk€ 6ngang
år,

gavner de involverede personer.

llere og mere, synles leg, slår vi a le,
næs1en det dagiige, ovedor al skulle
1.æi1e el valg orn enlen al være lidt egoi
si sk, e:er a1være ansvarligog loyal. Det

er oesværre slædent samm€nlald, og

dog måske på el €nkelt punkl. Detviljeg
vende lilbage lil.

Påsåmmen måd€ kan virejse en srribe
af sporgsmå|, som på en eller anden led
bringer vor6 holdn nger lii ansvarighed,
anslændighed og loyalitet ind ibilledel.
F.eks. - Er der god overensstemmelse
me lem slraiienogiorbrydelsensomlang?
Efter min mening sjældenr, når del drejer
s g om voldsl Llælde.

- B61a er lorbrydelser/overlrædelser al
loven sig? Jeg lænker her på "sod arbejde" i.eks. Ja d6l gor d€l vel egefllig.
- Erdet anstændige menneske ikn;be?
- Jal
Gildekansleren
Hvad vil

d

el egentlig sige al væro loyal?

Ja eitor ordbogon er en loyai person
een, der oplræder ær igt og konekl.
Såkorlkan det udtrykkes; men erLoyalilel
en ll€ smu e mere nlancerel?

mon kke

Er man loya, hvis man dækker over en
anden? Langi hen ad vejen er man nok;
men på et lidspunkl kan man måskeblive
iloya ved al Iorlle rogle ling. Balancegangen mellem at hænge nogen ud, og
så io 6 srg loyalved al gå viders med sn
sag;'ja, del er det svære.

Verdenshlslorien havde måske sel anderledes ud, hvis ikke der havd€ værel
nogle, d6r var loyale? Man kan såsporg€
slg selv: Var de loyale,lordide oprigligl
lroede på en sas, eller var de loyale al
Irygt lor, hvad der €lers ville ske med

Loyaltel kan også være at kunn6 og
lurde s ge lra på 6t besteml lidspunklr men hvem er man såloyaloverior? Deter
man overlor sig selvog sin egen samviltighed. Vi skal gennern el helt langt liv
med vor egen samvitlighed på godl og
ondi- Så er del, man i en stille slund
15

tænk€rpå de gode ord: "Vær tro mod dig
selv - væriro mod vore idealer!".

Gildeskatmesleren
El sarlllund opbygg€s og oprethoides
v€d love og iobud saml en straf, hvisde

Hell anderledes er grundlag€1

påbud, men tilljd. Tillid 1il al hver enkell
s ldebror eilerl€ver loven i ansvarlighed
og oyalltet. Man kan vel udtykke del
således, ar gildeloven erendelalrammen
ior vor kullur,
GildeLoven opiordrer os lil at tags del i
samiundel, til al lade os bruge, - hvilket
også eren berig€lseroros selv,
Loonardo da Vincl sagde i ei digl, der
selveitermereend450 år, også idag har

"Jern rusler, nårdel ikke bruges, stille-

s1å6nde vand misiers n renhed ogfryser

lil ikoldl vejr.
Lig6så lapper uvrrksomhed sindel for
krai1.

Et anvendt iiv er langl".

Gildemesteren
Netop Scr. Georgs Gildel er et ai d€
sleder, hvor vi lorsoger at holde lanen

højt. Det lyder lidl sevhøjtide gli m€n
ikke d6sto mindre belyder det, al vi på
ang€ om råder har en fælles livsho

ired en stor grad al

d

næslen sige) diskussion.
jorden er rig, "Ædelt er mennesket,

findes der nød og su11, skyldes det svig".
Det er skrevel a, NordalGrieq ien "Ode

i

gllde oven. I den lindes ikke lorbud eller

rn

ahid imeget hsjgrad tale om en ansvarlig

og anslændig (uenlghed kan man vel

ning,

anslændighed,

ansvarlig hed og §amtid ig loya itet ove.lo r

sildelov os sildelofie.
Del, at vi på mange områder har en
fælles holdningliltif gene, belyd€r ikke,3i
vi allld er enige. Jeg har både deltaget i et

g ldemeslerstævne og €t landsgiid€ting
indon Ior de sidsts par år, så jeg laler af

eriaring.
Lad os bare se på os selv, vi er jo besleml h€116r ikke allid enige; men der er

0etlydermegel rigiigl, del eneste,jeg er
uenig i, er al der er slillel lilungdommen,
med mlndre da at vi all6 betragtes som
Mereend nogensinde ersamlundel inde

ien rivende udvlkling, sådet vilvære lor
groJiatsidest lle de mang e ændring er og
specielle iillag, der tages idisse år, med
omtalte svg; men mange, måske også
nogle ai os selv, kan godt fole en mang

lende ansvarlig hed og loyalllel ira

ange

De1€rvelegentllg del, der er et afvore
probLerner daq, at vi oitere og olle re skaL
ind og lave en anslærdighedsvLrrd€rlng,
lordi vl har svæd ved samlid g al være
både anslænd ge og ansvarilge ov€rlor
vores iamilie, oq det vi indersl inde sev
rror på og slår ior, og samlidig Iå vurdenngen 1ll at være sammenialdende med
vore omgive ser. Verden er blevel mere
Del som vikan bruge osseLvog glldetlil,

er at abejde med problemerne på en
måde, såviiårmu ghed lorog styfteli at
slge ha, således al vi ad denne vej kan
oprelholde vor gode samvilllghed og
loyalilet-

lra "LILJEN"
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rn

sidsr, når holdninger, som igår var god
iallr, idag er håblosl {orkede. Pådenne
mådekommerdetanstændigemenneske
dagligt iknibe.
Jeg rnener, derkan være etsammenla d
.nellem egoisme og ansvarlg loyalllei,
nemlig når detle bruges Jor al beskylle

Georys Gildene på Loland og Falsler

Ja tiden er nogel mærkellgt nogel - og
den bliver op{altet iorskelllgt al hverl €n-

TIDEN
Tlie. e'._.æ'ke giy,,for
UrEl e.

..

r.å e: er lc

I

e1

hvad erlld?

dsnå:er. nen den iid Lrret
diskutabeil lldsrum, ior del

Ovenstående var nogel om tid og llden.
håberjeg, at likke syn€s, al lharspildt
liden ved å1|æse deite.
NLr

Børge

alkcrrnell

lrden behsverjo ikke aivære
et besienrt klokkesLæt. Om Berlinmuren
sagde man, al nL.r var llden inde tildens
Iadi men hvls vi skulle have tidsfæslet
Ialdel, var der jo ingen, der kunno have
Tiden kan væra korl, f.eks. om morg€ ne.,
når alle skal alsted hjemmelra. Kal{€n
koger, madpakken skalsmoles, og bør
nene skalalsled lllskolen. Bussen erved
at køre - cyklen er punklerel. Ja, så er

liden knap. Men hvisdu stårog venler, og
din elsk€de er længe om al komme, ia så
ertlden lang.
Fo k respektererk!n "jeg harikkeudlor
mil arbejde", men s1år uf orclående overf or
i
"jeg har ikketid{or rn nlritid". Hvis man
er rumsklbikke har noqei ur, ja, såerliden

delenkelle menneskesbehovforatsplse,
al sove ellsr al arbeide, og del har ikke

foget med delr€ kunsiige beslemta

ur at

gor€.
Når man er langl nordpå, hvor del om
sommeren €r lysl heledognel og nan har
urpå, jaså glemmerman al sepådel, og
liden er ikke lil al holde slyr på. Ganske
det sanme gælder naturlgvis også om
vinreren, når del er morkl hele llden.
Den der spilder liden eller samlidens
opfattelse, kan havs samrne uvurderlige
opevelser, som den, der har brugt tiden
godr. Når man møder en god ven, er d€t,
scmorn tiden derergåel, erkod, men han
sger aLigovel: "Hvor er del dog længe
s den" Og nå. man siger: "De levedelil
Ceres dag€s ende", så har varigheden
i:iden) en stor værdi.

fru-HUST,ATTEN"
18. Sct. Georgs Gilde iKøbenhavn

BERØRING.
VORES MEST
UDTRYKS.
FULDE
SPROG
En lorm ddag i New York blev Birgille
Gerney laslkleml !nder en 351ons tLrng
kran. dervar brudt samrnen. Under he e
rednlngsaklionen, holdt en at redningshoidels redders hende i hånden, nrens

maskinerljernededet ene ionslorvredne
ståi elre rdel andet. En ire mm€ds bero

ing

gav hende styrke og viljå lilat holde ud.
Beroringen er den slærkeste og mest
vlrkningslulde ko mmu nikatlonslom vi har,
lysiske inl imitels sprog,
med sin spocielle evne lilat udlrykke en
{oielse af samhø gh€d og nærhed; vi ser
d€l i€n noders kæ rlige omlavnelse, idel
be ro ril1ge n er de n

venskabelige klap, eller i el kæriegn fra
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Meilemkernmedeerreg ern6slrengere.
Selv om man hilser nred hånden € er
l lbyder nogen sin hjælpende hånd, er

Bøms berøring er umiddslbarog imp.rlsiv, hvad en1€n den er udiryk lor g æde
eller vrede, så viser d6 deres reakiion

r.an opmærksorn på, om gæsten holder
sig inden ior kulurens normer og regler

Herldover begrænser beIøring olfenl

llgl, sig lil den loffnelle hilsen mellem
Selv om reg erne ior berørlng lkko
nævnes, erde synlige lor enhver, dergor
sig umage. Psykologen R ch. Hes in, har
med udgangspunkl ilolks ro lerlforho d lil

voksne og den voksnes nsdvendlge be"
rcrlng ilorbindelse medforb!d ellerirelle-

hinandenopdell berorinq femkategor er.
hver kategori, med sin særlige lype al
berørlng, anen af bercr ng, og hvi ke dele
af kroppen d€rberorss, ogomberorlngen

det går hurligl over, siger Sociologen

Den

lunklonele - prolessionelle-

Den sociale - hsllige.

Den seksue le - erotiske.
lnden lor disse {em kalegorier er der el
usyn llgl regelsæt Ior hvad rnan måog kan

lillade al bersring, vikenderdem s€lvom
de er usyn ige, og over for hemmed€
nedtones beror:ngen 1il det iormelle.
der sr ingen tvivlom, al redderens
mere end iormele berorng med pgen !
l\,4en

kalaslroJ6n hjalp hende 1il overlevese
e er da Gorbaljov, lrodsede alie slkkerheds regler I New York, og steg ud al
b len, gik hen 1l tilsklerne og gav dern
hånden, den li s bersrinq llk stor belydns.

Pa s

110 gange - i London

0

USA som er en lyp sk lavberoringskullur, or det megei usædvanligl at se Jolk
rcre ved hinanden ollenl igl. Bonsel lra
sporiog borns leg- Devoksne kompencerer deres manglende beroing ved voldsom og oile retlælle omlavnelser, det er
helt legålt, og ingen mener ar der ertale
om andel end begejstring ovo r €t resullal.
I
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det drejer sig om iorel'

Sidney Jourard, sorn har lavel en sammenlignende undersogelse al berøring
rne emvoksne. Hansigeralden kullurel e
iorske I g iver dram aiiske udslag. Iunderssgels€n sluderede han på caleer rundt
omkring iverden, undelSøgelsen visle: at

San Juan, Porto Rico røde iolk ved
hinanden 180 gange ilimen, iParls 110
gange, i London O.

Den kær ge'varme.

I

N*

skede par er beroringen mere synlig, men

i

Den venskabelge - nære.

n

sælle ser.

Al d et lo rholder slg sådan doku menteres
en arlikel i Psychology Today Magazlne,

hvor der ogsålortælles, at kvlndor berorer mest, mens mænd slorl set nøje§ med

el håndlryk, og al altorlære personer
direkle €r bang6 ior beroring - gsr det
vanskeligt at slge nej, at bøm kan dø ai
manglendeberøring, atberoring kanvirke
ubehageligt og ch kan€rende, hvis dei
påtvinges ietiorhold, hvorden ene parl er
r okonomisk alhæng ghed aJ den anden.
na "LILJEN"
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nu dens nalur. Der er perLernor

LIVSBE.
TRAGTNINGER
Prov at gå en turlangs slranden og lind
muslingerog stlandskaller. Nogleerstore
og prangende, andresmåog eleganle, og
d! glemmer dem hunigl igen.
Så linder dLr måske en trist, sort, overgrce1 rnus ng, som du blot sparker lil.
[,4en ntu du sparkerlilder åbner den sig
rnåske, og så er det svær1 al lade den
igge, ior indeni skinner den ialls regnbuensiarver. Du kan ikke lade den ligge,
dula'rdef rned dig, og blverkonnerejo

meredu beiraglerden.

de1

eneøleb kser

du dens grove ydre, men v6nd€rdu den

omogser ndeni,lasåskinnerdenlildig
og gor drg glad og luld at beundr ng. Det
ydre er ikke såvigtigt, mus ngenhargjod
et stort arbejde hele s t liv ior al gore st
indreså smuklsom muligt, men kkeiorat
vi skal komme og beundre den, nel det er

ios alle.

Undedidenkanvl kkesedei,lordiviikke
giver os lid 1il al se nærmere eller.
Perlemorel inden ios kornmer ikke al sig
selv, der skal arb€jdes hele iiden for al
skabe perlemor, ior at holde det vedllge
oglor at goredel endnu smukkere- Nogle
når måske kun svage laruer som næppe
er synlqe, enkelte lndeholder rnåske en
pere. Del er ikke afgorende hvor megei
perlemor der er, blot vlarbejderior at def
b v€r noget. Vi må alle arbejde ud ira
et ske måsætninger al hoj karåk1er. Vi

skal slolle hinanden lrem mod de målvi
harsal os. Det kan viqore ved at lytte lil
hinanden, vi kan hjælpe hin anden med at
skåbe perlemor, derskinnerså meget, al
alle andro med lidl held kan fåsie pådet,
uden al vibehover al reklamere med det,

v ,rråhver

sær bruge riden

lilåtskabe idi

mereperLemorinden iosse v, tr glædefor
vo'e omgivelser og ll gavn lor os selv.
Svend Anker

ka "Sct. Georcs G derne lKo ding
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